Povinně zveřejňované informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2019
Označení kontrolního orgánu
Odbor živnostenský a dopravy,
živnostenský úřad

Oblast kontroly
Dodržování povinností dle zákonů:
- č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání
- č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele
- č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví
před škodlivými účinky náv.látek
- č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních
- č. 307/2003 Sb., o povinném
značení lihu

Kontrolované osoby
Σ 132 kontrolovaných osob, z toho
69 fyzických osob a 63 právnických
osob

Odbor živnostenský a dopravy,
oddělení dopravy

Plnění podmínek řádného
provozování registrované
autoškoly dle zákona č. 247/2000
Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a
souvisejících předpisů.
Zaměření na provádění výuky.

2x provozovatel autoškoly, z toho 1x
PO a 1x FO

Výsledky kontrol
Z celkového počtu 132 kontrol bylo
125 zakončeno kontrolním
protokolem a 7 zakončeno
záznamem o úkonech
předcházejících kontrole. V 14
případech bylo signalizováno
důvodné podezření z porušování
právních předpisů příslušnému
orgánu státní správy a orgánům
činným v trestním řízení.
Ze 125 kontrol zakončených
kontrolním protokolem bylo 89
kontrol se zjištěnými a prokázanými
porušeními. Bylo uloženo 86 sankcí.
Nejčastější zjištěné porušení:
nesplnění oznamovací povinnosti.
Nejzávažnější zjištěné porušení:
provozování živnosti bez příslušného
živnostenského oprávnění.
Nebylo zjištěno porušení zákonných
ustanovení.

Interní audit

Silniční správní úřad – dodržování
podmínek daných zákonem č.
13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích – kontrola dodržování
podmínek povolení uzavírky.

6 x prováděcí firmy - PO

Nebyla zjištěna porušení
v souladu s vydaným povolením –
ukončeno ve fázi úkonu před
zahájením kontroly.

Silniční doprava – dodržování
podmínek daných zákonem č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě –
dopravní obslužnost MHD –
dodržování jízdních řádů, taxislužba povinnosti dopravců.
Kontrola hospodaření, dodržovaní
z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
kontrola dodržování zákona č.
563/1991 sb., o účetnictví a
navazujících vyhlášek a ČÚS
Příspěvkové organizace zřízené
městem – 3x Nedodržování zákona o
účetnictví, zákona o finanční
kontrole, porušení zákona o registru
smluv Vyúčtování dotací Příjemci
dotací – 2x Nezjištěna pochybení
Příjemci dotací

3 x autobusový dopravce – PO
2 x dopravci TAXI - FO

Nebylo zjištěno porušení
zákonných ustanovení.

Příspěvkové organizace zřízené
městem – 8x

Nedodržování zákona o účetnictví,
zákona o finanční kontrole, porušení
zákona o registru smluv,
neoprávněné čerpání z FKSP

11x

Investiční část dotace byla použita
na úhradu neinvestičních nákladů

Použité zkratky:
PO…právnická osoba
FO…fyzická osoba
Zpracovala: Ing. Monika Kollarczyková, interní auditorka , 19.02.2020

